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 บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม 

 บริการ CITY TOUR เข้าชมสถานที่ไฮไลท์ต่างๆของประเทศสิงคโปร์ อาทิเช่น 

 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์สุดอลงัการ ปอดของชาวสิงคโปร์ 

 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 

 ขอพระเจ้าแม่กวนอมิ เสริมสิริมงคล และ เดนิเทีย่วชมย่านไชน่าทาว์น 

      ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษทีี ่Duty Free 

 ตะลุยโลกเหนือจนิตนาการเตม็วนัที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ  

 

 
 

 

WONDERFUL SINGAPORE  
 COUPLE CITY TOUR  

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

1,500.-  ก าหนดการเดนิทางวนันี ้- 30 มิถุนายน 2560 

 กรณีที่เดินทาง 4 ท่านขึน้ไป อัพเกรดรถรับส่ง 

สนามบนิ-โรงแรม เป็นแบบ PRIVATE TRANSFER 
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 จ่ายเพยีง 1,500 บาท ส าหรับ CITY TOUR OPTION 1           พร้อมรับบริการดงันี ้ 
วนัแรก เดินทางถึง สนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร์  
  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โดยรถ SEAT IN COACH   (จองโดยลูกค้าตามอธัยาศัย – ในเมอืงเท่าน้ัน)   

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
วนัที่สอง  บริการซิตี ้ทัวร์ (SIC)  

 วดัเจา้แม่กวนอิม KWAN IM THONG HOOD CHO TEMPLE  
 ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE SHOP)  
 เมอร์ไลออน  
 การ์เดน้บายเดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY’’  

  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โดยรถ SEAT IN COACH   (จองโดยลูกค้าตามอธัยาศัย – ในเมอืงเท่าน้ัน)   
วนัที่สาม อิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย   จนกระทั่งได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปสนามบินชางกีสิงคโปร์  

เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ …. โดยสวสัดิภาพ โดยรถ SEAT IN COACH 

หรือ จ่าย 3,500 บาท ส าหรับ CITY TOUR OPTION 2       พร้อมรับบริการดงันี ้  
วนัแรก เดินทางถึง สนามบินชางก ีประเทศสิงคโปร์  

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โดยรถ SEAT IN COACH     (จองโดยลูกค้าตามอธัยาศัย – ในเมอืงเท่าน้ัน)   
อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัที่สอง  บัตรผ่านประตู  ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ!! (เดนิทางเอง) เล่นเคร่ืองเล่นได้ตามต้องการ  
 เดนิทางกลบัสู่โรงแรมที่พกัตามอธัยาศัย  (เดนิทางเอง) 

**กรณีต้องการใช้รถรับ หรือ ส่งจากโรงแรมที่พัก ไปยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ค่าบริการ 1,990 บาท ต่อเที่ยว  
ต่อคัน (Private van with driver only)** 

วนัที่สาม อสิระและพกัผ่อนตามอธัยาศัย  หรือเลอืกบริการซิตีท้ัวร์คร่ึงเช้า   
09.30 น. บริการซิตี ้ทัวร์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

 ซนัเทคซิต้ี SUNTEC  
 FOUNTAIN OF WEALTH  
 ELIZABETH WALK   
 MERLION PARK   
 ไชน่าทาวน ์CHINA TOWN  
 ลิตเต้ิล อินเดีย LITTLE INDIA  
 MOUNT FABER จุดท่องเท่ียวบนยอดเขาและชมวิวเมาทเ์ฟเบอร์    
 JEWELLERY FACTORY โรงงานจิวเวอร์ร่ี  
จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางไปสนามบินชางกีสิงคโปร์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
โดยสวสัดภิาพ โดยรถ SEAT IN COACH 
**กรณีสนใจซิตีท้ัวร์ในวนัอืน่ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพือ่ความเหมาะสมตามตารางเที่ยวบินของท่าน** 

******************************************** 
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เงือ่ไขและข้อแนะน าในการซ้ือสินค้า/บริการ  
 ขอให้ลูกค้าเลอืกซื้อบริการ CITY TOUR ในวนัทีส่อง ของการเดนิทาง หรือหมายถึงไม่ควรซือ้บริการในวนัแรก และวนัทีเ่ดนิทางกลบั 
เพือ่ป้องกนัปัญหา ด้านเวลาคลาดเคลือ่นในการเดนิทางขึน้-ลงเคร่ือง 
 ราคาทีแ่สดงข้างต้น ต้องมผู้ีเดนิทาง 2 ท่านขึน้ไป 
 กรณีทีเ่ดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป สามารถอพัเกรดรถรับส่งเป็น PRIVATE TRANSFER ได้ ส าหรับ CITY TOUR PACKAGE 2 เท่านั้น  
  ราคาดงักล่าวข้างต้น เป็นเพยีงการเสนอราคาเท่านั้น ราคาดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมไิด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  ไม่มกีารบังคบัทปิ หรือกรณทีีท่่านต้องการจ่ายเป็นพเิศษ เพือ่เป็นสินน า้ใจ @ 2 SGD /ท่าน ส าหรับริการรับ-ส่ง และ 4 SGD /ท่าน 
ส าหรับบริการแบบทวัร์ 
 

เลอืกซ้ือตั๋วเคร่ืองบินเพิม่ 
สายการบนิ 

ขาไป 

Flight No. 

ออกจาก 

กรุงเทพ 

เดนิทางถงึ 

สงิคโปร ์

ขากลบั 

Flight No. 

ออกจาก 

สงิคโปร ์

เดนิทางถงึ 

กรุงเทพ 
ราคาเร ิม่ตน้ 

 
  

 
 

THAI AIRWAYS   TG403 08:00 11:15  TG408 18:15 19:35 7,500     

SINGAPORE AIRLINES SQ 973 09:45 13:15 SQ 978 18:45 20:10 7,550     

TIGER AIRWAYS TR 2103 09:05 12.40' TR 2112 17:30 18:55 4,500      
 

**ไฟลท์บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามขอ้มูลกับเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้** 

 
เลอืกซ้ือห้องพกัเพิม่ 

โรงแรม ท าเลทีต่ ัง้ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเร ิม่ตน้ ตอ่คนื ตอ่ทา่น 

FRAGRANCE HOTEL – PEARL  Gaylang 2,300 

**ไมร่วมอาหารเชา้** 

MOON23 HOTEL Little India 3,300 

BOSS HOTEL  Victoria Street 3,900 

**กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิอกีคร้ังกบัเจ้าหน้าที ่
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เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 2 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 


